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GENERELT 

 All over er Hvidovre AM rangeret som Danmarks 4.bedste atletikklub efter Sparta, Århus 1900 og KIF. 

 Der blev sat klubrekord i antallet af nye klubrekorder, da vi nåede imponerende 180 stk. 

 Der blev sat 14 nye senior klubrekorder, hvor klubbens kastere tog sig af ikke færre en 10 af dem. 

 Der blev sat 7 Danske Rekorder, heraf 5 for ungdom, 1 for senior (Maria Sløk Hansen kaste 5-kamp) og 1 for veteraner. 

 Vi har 84 Danske Rekorder og 16 bedstenoteringer fordelt på 3/1 senior-, 41/15 ungdom- og 42 veteranrekorder 
 
UNGDOM 

 20 DMU-titler og 38 DMU-medaljer i alt. Kasper Olsen og Sara Brahmer blev imponerende 4-dobbelt mester i sprint, 
Zarah Buchwald 3-dobbelt mester i kortsprint, Jannick Bagge dobbeltmester i trespring og Kristoffer Hari dobbeltmester 
på 100-200m, mens de sidste individuelle mesterskaber gik til Maria Lykke Jensen i trespring, Nathalie Kold-Hansen i 
længdespring, Mikkel Roald-Arbøl i trespring og Heidi Toft Hansen i kaste 5-kamp. Zarah Buchwald blev topscorere med i 
alt 6 DMU-medaljer. 

 Simon Mathiasen satte Dansk Ungdoms Rekord på 200m indendørsfor D16. Jannick Bagge satte DUR indendørs i 
trespring for både D17 og D18. Kristoffer Hari forbedrede i 2 omgange DUR D15 på 100m og satte også rekord på 200m. 

 Simon Mathiasen blev udtaget til VM U20 som en del af det danske 4x100m stafethold. 

 2 unge på Juniorlandsholdet: 
o Jannick Bagge fik sin første internationale medalje ved at tage bronze til NM U20. 
o Zarah Buchwald kom for andet år i træk med på det danske juniorlandshold på 4x100m. 

 
SENIOR 

 2 Danske Mesterskaber og i alt 15 DM-medaljer. 

 Begge hold i DT måtte efter en heroisk fight se sig slået i kampen om medaljerne og blev 4’ere. Det var 11.sæson i træk, 
at vi havde begge hold med i Elitedivisionen og har indtil nu vundet 10 sæt DM-medaljer. 

 Ved DM Hold på hjemmebanen fik vi ikke færre end 5 hold på præmieskamlen med sølv til sprint/hæk M/K og kast M/K 
og en bronze til kvinderne i spring. 

 Udendørs forsvarede Maria Sløk Hansen for 4.år i træk sit DM-guld i diskoskast, og fik suppleret sin gigantiske DM-
samling med DM-guld i kaste 5-kamp i Dansk Rekord 3.699 point. 

o Maria Sløk vandt hele 5 individuelle DM-medaljer, satte 5 klubrekorder og vandt alle sæsonens betydende 
konkurrencer i diskos, hvor hun passered eden magiske 50m grænse.  

 Pga EM og OL blev der ikke afholdt EM Landshold og vi havde derfor ikke nogle seniorudøvere på landsholdet. 
  
VETERAN 

 8 Danske Mesterskaber og i alt 12 DM-medaljer 

 Begge veteranholdene vandt ubeskedent DM Hold på næsten hjemmebanen i Glostrup. 

 Inge Faldager var DM topscorer med 4 individuelle DM-titler, mens Steffen Jørgensen og Christian Nickelsen tog de 
sidste mesterskaber. 

 Det blev til 1 enkelt international medalje ved veteran EM til Inge Faldager, der desværre var skadet. Mette B. Jepsen 
kom flot retur efter skade med 4.plads på 100m. 

 Mette Jepsen satte Dansk Rekord indendørs på 50 meter. 
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